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Aanwezig: Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen 
Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, 
Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, 
Johan Thomas, Kris Wattez, Raadsleden 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 3 september 2019 
Bespreking 
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
2. Gemeentelijk onderwijs. Schooljaar 2019-2020. Vaststelling 6/36ste administratief medewerker Tivoli. 
Bespreking 
 Met éénparigheid van stemmen worden de TIVOLI-uren goedgekeurd. 
3. Gemeentelijk onderwijs. Goedkeuring schoolreglement. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van schoolreglement goedgekeurd. 
4. Reglement betreffende het gebruik gemeentelijke lokalen en materialen. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende het gebruik van gemeentelijke lokalen en materialen 
goedgekeurd. 
5. Organisatiebeheersing. Resultaten opvolging aanbevelingen Audit Vlaanderen. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de opvolging van aanbevelingen op naam van Audit Vlaanderen. 
6. Organisatiebeheersing. Verslag 2018. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van het verslag 2018 betreffende organisatiebeheersing. 
7. Personeel. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met 
personeelsleden aan het college. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de delegatie voor de vaststelling van de reglementen inzake personeelsaangelegenheden 
(rechtspositieregeling, arbeidsreglement, personeelspolicies, e.a.), het organogram en de personeelsformatie en het afsluiten van dadingen 
met personeelsleden aan het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. 
8. Ruimtelijke Ordening. Oprichten van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 
Bespreking 
Raadslid K. Wattez stelt een vraag betreffende het onderscheid tussen de vergoeding voor deskundigen en de afgevaardigden uit de 
maatschappelijke geledingen. 
Met éénparigheid van stemmen wordt de oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening goedgekeurd. 
9. Samenwerkingsverbanden. Oprichten interlokale vereniging Intergecoro Brakel - Horebeke. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het oprichten van een interlokale vereniging goedgekeurd. 
10. Intergecoro Brakel - Horebeke. Beslissing tot samenstelling maatschappelijke geledingen. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de samenstelling van de maatschappelijke geledingen goedgekeurd. 
11. Intergecoro Brakel - Horebeke. Huishoudelijk reglement. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het huishoudelijk reglement goedgekeurd. 
12. Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang gemeente Brakel/Horebeke. Goedkeuring statuten. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de statuten goedgekeurd. 
 
 



13. Samenwerkingsverbanden. TMVS dv. Goedkeuren statutenwijziging. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd. 
14. Samenwerkingsverbanden TMVW ov. Goedkeuren statutenwijziging 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd. 
15. Samenwerkingsverbanden. Eerstelijnszone Panacea. Aanduiding mandatarissen zorgraad. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt Vanessa Roosen aangesteld. 
16. CGG zuid-Oost-Vlaanderen. Samenwerkingsprotocol alternatieve gerechtelijke maatregelen project impulscontrole en drug- & 
alcoholproject. 
Bespreking 
Raadslid J. Haegeman vraagt zodra beschikbaar een verslag te kunnen ontvangen met de resultaten van de werking als gevolg van voorliggend 
samenwerkingsprotocol. 
Financiële Dienst 
17. Kerkfabrieken. Sint-Marie deelgemeente Everbeek beneden. Wijziging meerjarenplan 2019/1. Verschuiving restauratie fase 2 
Bespreking 
Met 18 ja-stemmen en 5 onthoudingen wordt het meerjarenplan goedgekeurd. 
18. Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek beneden. Budgetwijziging 2019-1. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging. 
19. Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek beneden. Meerjarenplan 2020-2025. 
Bespreking 
Met 18 ja-stemmen en 5 onthoudingen wordt het meerjarenplan goedgekeurd. 
20. Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek-beneden. Budget 2020. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging. 
21. Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Meerjarenplan 2020-2025. 
Bespreking 
Met 18 ja-stemmen en 5 onthoudingen wordt het meerjarenplan goedgekeurd. 
22. Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budget 2020. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging. 
23. Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Meerjarenplan 2020-2025. 
Bespreking 
Met 18 ja-stemmen en 5 onthoudingen wordt het meerjarenplan goedgekeurd. 
24. Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus. Budget 2020. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging. 
25. Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Meerjarenplan 2020-2025. 
Bespreking 
Met 18 ja-stemmen en 5 onthoudingen wordt het meerjarenplan goedgekeurd. 
26. Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budget 2020. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging. 
27. Kerkfabrieken. Sint-Jozef deelgemeente Everbeek boven. Wijziging meerjarenplan 2019/1. 
Bespreking 
Met 18 ja-stemmen en 5 onthoudingen wordt het meerjarenplan goedgekeurd. 
28. Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. Budgetwijziging 2019-1. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging. 
29. Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek Boven. Meerjarenplan 2020-2025. 
Bespreking 
Met 18 ja-stemmen en 5 onthoudingen wordt het meerjarenplan goedgekeurd. 
30. Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. Budget 2020. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging. 
31. Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Meerjarenplan 2020-2025. 
Bespreking 
Met 18 ja-stemmen en 5 onthoudingen wordt het meerjarenplan goedgekeurd. 
32. Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget 2020. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging. 
33. Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden. Meerjarenplan 2020-2025. 
Bespreking 
Met 18 ja-stemmen en 5 onthoudingen wordt het meerjarenplan goedgekeurd. 
34. Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budget 2020. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging. 
 



 
35. Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Meerjarenplan 2020-2025. 
Bespreking 
Met 18 ja-stemmen en 5 onthoudingen wordt het meerjarenplan goedgekeurd. 
36. Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budget 2020. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging. 
37. Herziening verzekeringen gemeente en ocmw. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 
 Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
Grondgebied 
38. RATO vzw. Samenwerkingsakkoord betreffende o.a. bestrijding muskusratten, bruine ratten, zwerfkatten. 
Bespreking 
Raadslid V. Lenvain stelt naar aanleiding van voorliggend punt een vraag betreffende de samenwerking met een asiel. 
Raadslid J. Haegeman stelt dat communicatie van de nieuwe werkwijze belangrijk zal zijn en vraagt dat volgend jaar een evaluatie zou worden 
gehouden. 
Raadslid J. Thomas trekt de aandacht op de meerkost van dit project; weliswaar komt ook een stuk professionalisme aan boord. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het samenwerkingsakkoord goedgekeurd. 
39. Uitvoering bodemsaneringswerken gemeentelijke loods, Neerstraat 97 te 9660 BRAKEL. Goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
40. Samenwerkingsverbanden. IVLA. Vraag te streven naar een uniform tarief voor inzameling restafval. 
Bespreking 
Raadslid J. Thomas stelt dat voorliggende voorstel een stijging met 12% betekent. Recent nog werd de aanwezigheid van aanzienlijke financiële 
reserves in dit samenwerkingsverband aangekaart. Deze hadden kunnen gebruikt worden om deze stijging op te vangen. 
Raadslid V. Lenvain vreest dat voorliggend voorstel het sluikstorten in de hand zal werken. 
Met 15 ja-stemmen en 8 neen-stemmen wordt het voorstel goedgekeurd. 
Openbare Werken 
41. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 05. Afstand van pacht en recht van voorkoop. Goedkeuring. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de overeenkomst afstand van pacht en recht van voorkoop goedgekeurd. 
42. ICT. Raamovereenkomst Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen. 
Goedkeuring. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de toetreding tot de raamovereenkomst goedgekeurd. 
43. Fluvius. Overdracht openbare verlichting. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de overdracht van de openbare verlichting goedgekeurd. 
44. Fluvius. Dorpskernvernieuwing. Centrum Nederbrakel. Marktplein. Aankoop reservepalen en -armaturen. Prijsofferte. Goedkeuring. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de aankoop van reservepalen en -armaturen goedgekeurd. 
45. Gebouwen. Aanstellen ontwerper aanleg jeugdinfrastructuur en speelplein te Elst (Brakel). Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 
Bespreking 
De voorzitter stelt voor het punt af te voeren. 
Met éénparigheid van stemmen wordt voorliggend punt afgevoerd. 
Adviesraden 
46. Samenwerkingsverbanden. Oprichting projectvereniging VARIANT. 
Bespreking 
Raadslid J. Haegeman stelt een vraag - zoals in het verleden - naar de concrete meerwaarde van dit samenwerkingsverband voor de gemeente. 
Sporthal 
47. Adviesraden. Sportraad. Jaarverslag 2018. 
Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van het verslag 2018 op naam van de sportraad. 
Na de onderbreking voor de OCMW-raad worden mondelinge vragen gesteld door: 
Fractieleider H. De Clercq betreffende 
- de mogelijkheid de vuilnisbak in het centrum te Opbrakel te verplaatsen naar het speelplein. 
- de redenen van het verplaatsen van de kerstmarkt naar zondagnamiddag 
Raadslid V. Lenvain betreffende: 
- de mogelijkheid tot het voorzien van andere compostbakken; bijvoorbeeld in kunststof 
- de vraag tot verhoogde controle op het gebruik van de parkeerplaatsen voor bestuurders met een beperking 
- de intenties van de meerderheid inzake een mogelijk fusie 
Raadslid L. Braeckman betreffende het plaatsen van de kermis op parking Tirse. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 

 
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 

 
Namens de gemeenteraad, 



De Algemeen Directeur, 
Jurgen De Mets 
 
 
 
 

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad, 
Alexander De Croo 

 
 

 


